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Annick Levesque 

• 13 năm kinh nghiệm làm 

việc tại 6 quốc gia: 

- Canada, Pháp, Nhật, Việt 

nam, Trung Quốc, Morocco 

• Chuyên môn: 

- Đào tạo & giáo dục 

- Quản lý dự án quốc tế 
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• Trình độ: 

- Cao học: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, luật, giáo dục 

người lớn 

 



Mathieu Aebi 

• 6 năm kinh nghiệm làm việc tại 7 quốc gia: 
Canada, Thụy sĩ, Anh, Hungary, Hà lan, Peru, Vietnam 

• Chuyên môn: 

– Quản lý dự án 

– Đào tạo & giáo dục 

– Quản trị kinh doanh 

• Trình độ: 

– MBA trong nghiên cứu phát 

Triển và hoạt động nhân đạo 
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Các mục tiêu của hội thảo 

Trong hội thảo này, bạn sẽ học cách: 

Xác định khái niệm hợp tác quan trọng 

Đánh giá sự sẵn sàng của tổ chức bạn 

Xác định cơ hội hợp tác 

Đàm phán hiệu quả với các đối tác 

Lập kế hoạch và quản lý các hoạt động 

hợp tác 

Giám sát kết quả và đánh giá các quan 

hệ đối tác 
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Hoạt động #1: CÂU ĐỐ 
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‘Là sự hợp tác giữa trường cao đẳng cộng động và các 

doanh nghiệp tư nhân, hội doanh nghiệp, phòng  thương 

mại, hiệp hội công nghiệp, hoặc đối tác theo ngành nghề  

với mục tiêu sử dụng các nguồn lực tổng hợp của các bên 

để thiết lập chương trình đào tạo cao đẳng đa dạng và liên 

hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế trong khu vưc và với 

các nhu cầu về nhân lực 

 
'Sức mạnh của sự hợp tác Giáo dục-Doanh nghiệp"- Trung tâm Quốc 

hội Mỹ’ 

Định nghĩa về quan hệ đối tác 
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'Quan hệ đối tác là con 

người và tổ chức 

làm việc cùng nhau hướng 

tới một mục tiêu chung. " 

Nguồn: Bộ công cụ quan hệ đối tác, hợp tác bàn tròn 2001  



Tại sao lại phải có quan 

hệ đối tác? 

•  Hợp tác giữa các lĩnh vực/ngành nghề 

•  Các cơ hội mới 

• Chia sẻ các nguồn lực ($, kỹ thuật, nhân 

lực, vv…) 

• Đạt được những sáng kiến, ảnh hưởng, vị 

thế, cải cách và sự ổn định tốt hơn. 

 

Lợi ích phải lớn hơn những thách thức! 
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Các 
trường 

cao đẳng 

Sinh viên 

Doanh 
nghiệp/tổ 

chức nghề 
nghiệp 

• Tiếp cận lực lượng lao 
động lành nghề 

•  Giảm bớt chi phí tuyển 
dụng lao động 

• Nâng cao năng suất 

 

Lợi ích của 

quan hệ đối 

tác 

Cải thiện khung chương 

trình 

Tiếp cận các cơ hội thực 

tập/ việc làm 

Xây dựng mạng lưới với  

nhà tuyển dụng 

   

 

Đầy mạnh danh tiếng/uy 

tín của trường  

Tăng cường số lượng 

tuyển sinh 

Tiếp cận các nguồn lực 

Tăng cường các mối quan 

hệ với các doanh nghiệp 

 Hiêu được  xu hướng  và 

nhu cầu của thị trường 
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'Lợi ích tổng thể của việc hợp 

tác không chỉ cho các đối tác 

có liên quan mà còn cho cả 

cộng đồng. " 

Nguồn: Bộ công cụ quan hệ đối tác, hợp tác bàn tròn 2001  



Chìa khóa cho quan hệ 

đối tác thành công 
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Quan hệ đối 
tác thành 

công 

Chia sẻ 
tầm nhìn 
và mục 

tiêu 

Đôi bên 
cùng có lợi  

Vai trò và 
trách 

nhiệm rõ 
ràng 

Trao đổi 
thông tin 
hiệu quả 

Cân bằng 
quyền lực 
và ra quyết 

định 

Cam kết, 
tin tưởng 

và tôn 
trọng 



Các giai đoạn hợp tác 
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Đánh giá sự 
sẵn sàng về 

thể chế 

Xác định cơ 
hội hợp tác 

và đàm phán 
thỏa thuận 

Kế hoạch & 
Quản lý các 
hoạt động 
hợp tác 

Giám sát Kết 
quả và Đánh 
giá quan hệ 

đối tác 

GIAI ĐOẠN 1 GIAI ĐOẠN 2 GIAI ĐOẠN 3 GIAI ĐOẠN 4 



GIAI ĐOẠN 1 
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Đánh giá sự 
sẵn sàng về 

thể chế 

Xác định cơ 
hội hợp tác 

và đàm phán 
thỏa thuận 

Kế hoạch & 
Quản lý các 
hoạt động 
hợp tác 

Giám sát Kết 
quả và Đánh 
giá các quan 

hệ đối tác 

GIAI ĐOẠN 1 
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Hoạt động #2:                  

Bạn đã sẵn sàng chưa? 

• 10 phút ở nhóm lớn 

• Người tham gia trả lời các 

câu hỏi 

• Thảo luận nhóm 

 



Trước khi tham gia vào 

quan hệ đối tác, bạn cần ... 

Tầm nhìn và 

mục đích 

Cam kết Thời gian Năng lực Chào đón văn 

hóa 

Ý tưởng rõ 

ràng về lý do 

tại sao bạn 

tham gia vào 

quan hệ đối 

tác và làm thế 

nào bạn có thể 

đóng góp cho 

nó 

Mong muốn 

mạnh mẽ để tìm 

hiểu và chia sẻ ở 

mọi cấp của tổ 

chức của bạn 

Sẵn sàng 

dành thời gian 

cho công việc 

hợp tác 

Sự sẵn sàng 

và khả năng 

tham gia vào 

quan hệ đối 

tác và cung 

cấp các nguồn 

lực cần thiết 

Sẵn sàng 

chào đón 

những người 

mới và những 

ý tưởng mới 
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Điểm mạnh 
Điểm yếu 

Cơ hội Thách thức 

Có ích Có hại 

Bên trong 

Bên ngoài 
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• 20-25 phút 

• Chia các học viên thành 4 nhóm 

• Phân tích từ 2-3 phút 

• Thảo luận toàn thể  

 

Phân tích: SWOT 



Câu hỏi… 

Dựa vào phân tích của mình, bạn hãy chỉ ra 

các điểm chính về: 

• Thế mạnh 

• Điểm yếu 

• Cơ hội  

• Thách thức 
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GIAI ĐOẠN 2 
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Đánh giá sự 
sẵn sàng về 

thể chế 

Xác định cơ 
hội hợp tác 

và đàm phán 
thỏa thuận 

Kế hoạch & 
Quản lý các 
hoạt động 
hợp tác 

Giám sát Kết 
quả và Đánh 
giá các quan 

hệ đối tác 

GIAI ĐOẠN 2 



Những loại quan hệ đối 

tác nào bạn muốn? 

• Ngắn hạn hay dài hạn? 

• Một hoặc nhiều đối tác? 

• Đơn giản hay phức tạp? 

• Chính thức hoặc không chính thức? 
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Các loại đối tác 
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Các bên liên 
quan hay 

đối tác tiềm 
năng  

Chính 
phủ 

Doanh 
nghiệp 

Các tổ 
chức Phi 
chính phủ 

Các tổ 
chức giáo 

dục 

Các tổ 
chức 

quốc tế 

Những 
người 
khác 



Mách nhỏ: Xác định đối tác 

chiến lược 

1. Xác định kiểu đối tác làm tăng giá trị 

2. Khám phá các lựa chọn khác nhau: xây 

dựng quan hệ đối tác dựa trên  các đối 

tác hiện tại hoặc tìm kiếm đối tác mới 

3.Lựa chọn các đối tác thích hợp nhất và 

đảm bảo sự hợp tác tích cực 

Chú ý: Không có một đối tác nào hoàn hảo 

(kể cả bạn)! 
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• 15 phút 

• Chia học viên thành 4 nhóm 

• Thảo luận nhóm 

 

Hoạt động #4: Xác định đối tác 

chiến lược 



Đánh giá đối tác 

Đối tác của bạn có:  

Chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu 

Chia sẻ những giá trị cơ bản chung 

Hỗ trợ chuyên môn trong những lĩnh vực 

mà bạn có ít kinh nghiệm 

Hiểu rõ trách nhiệm 

Cam kết hợp tác 
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Liên hệ lần đầu 

• Qua điện thoại, thư, hoặc gặp mặt trực 

tiếp 

• Giải thích bạn là ai, bạn đại diện cho ai, 

những gì bạn làm, tại sao bạn muốn hợp 

tác với họ 

• Thảo luận về những lợi ích / thách thức của 

quan hệ đối tác 

• Viết thư trình bày nguyện vọng (LOI) 
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Thư trình bày nguyện 

vọng(LOI) 

• Được thực hiện sau chuyến thăm hỏi 

đầu tiên 

• Nguyện vọng hoặc mong muốn tiếp tục thảo 

luận và tư vấn thăm dò  

• KHÔNG phải là một hợp đồng 

   ràng buộc 

 

 



Quy trình đàm phán 

Chuẩn bị 
Trao đổi 
thông tin 

Thương 
lượng 

Kết thúc 
và cam 

kết 
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Tôi thắng, bạn thua 

Tôi thắng,  

bạn thắng 

Tiến tới 

một thỏa 

thuận 

Tôi thua, bạn thua Tôi thua, 

bạn thắng 



        Video 

 

• Thương lượng qua các nền văn hóa (5phút) 
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Sự khác biệt văn hóa 

• Khó khăn để đàm phán với các đối tác có  

văn hóa tổ chức, nhiệm vụ, ưu tiên hoặc 

thực hành rất khác với tổ chức của bạn. 

 

• Sự khác biệt về cá tính, ngôn ngữ và văn 

hóa đều có thể làm phức tạp quan hệ đối 

tác 
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Khác biệt văn hóa chính 

giữa châu Á và Bắc Mỹ 
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Hành động Châu Á Bắc Mỹ  

 Chúng tôi làm kinh 

doanh ntn? 

Chủ yếu với các bạn bè 

và họ hàng 

Cố gắng tránh kinh 

doanh với bạn bè và họ 

hàng 

Một thỏa thuận…  luôn luôn linh hoạt Mang tính bắt buộc 

Việc thực hiện hợp 

đồng…. 

Có thể khác so với thỏa 

thuận được ký kết 

Không thể thương lượng 

lại được/không thể thay 

đổi sau khi đã ký 

Cách giao tiếp Hầu hết bằng lời Bằng văn bản 

Tính công bằng trong 

hợp đồng là.. 

Rất quan trọng, không ai 

thiệt thòi 

Không quan trọng, một 

bên có thể có nhiều lợi 

ích hơn 

Thời gian Thời gian linh hoạt, nhịp 

điệu  không thể đoán 

trước 

Thời gian cố định, nhịp 

điệu liên tục 



Câu hỏi… 

1. Bạn cần loại thỏa thuận nào cho mối quan 

hệ đối tác của mình? 

 

2. Thỏa thuận đó có sự linh hoạt ở mức độ 

nào? 

 

3. Thỏa thuận đó bao phủ các vấn đề gì? 

 

4. Ai là người lập thỏa thuận đó? 
33 



"Một Thỏa thuận hợp tác cũng giống 

như một cuốn sách quy tắc. 

Nó định nghĩa cách các đối tác sẽ làm 

việc cùng nhau như thế nào . " 

34 
Nguồn: Bộ công cụ quan hệ đối tác, hợp tác bàn tròn 2001  



Sự khác nhau giữa thỏa 

thuận và hợp đồng  

 

• Thỏa thuận là sự thương lượng dựa trên lợi 

ích đồng thuận 
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 Các loại thỏa thuận 

Thoả thuận 
Mức độ 
dịch vụ 
(SLA) 

Biên bản 
hợp tác 
(MOC) 

Biên bản 
ghi nhớ  
(MOU) 



Bản ghi  nhớ MOU 

• Lợi ích 

• Các kinh nghiệm 

tốt đã kiểm chứng 

qua thực tế 

• Phân đoạn 
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Các phần của MOU 

1. Miêu tả các đối tác 

2. Miêu tả các quan hệ đối tác 

3. Miêu tả thỏa thuận 

38 



Hoạt động #5: Sắm vai 

• 30 phút trong các nhóm nhỏ 

• Mục tiêu: Tiến tới một thỏa thuận về ít nhất 

3 vấn đề. 

• Phần trình bày của các nhóm 
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Làm việc hiệu quả với 

các đối tác 

Làm việc theo nhóm và trao đổi 

thông tin là rất quan trọng cho sự 

thành công của quan hệ đối tác 
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Lời khuyên: Trao đổi thông  

tin hiệu quả và làm việc theo nhóm 

Với (các) đối tác của bạn, xây dựng kế hoạch 

trao đổi thông tin để xác định: 

• ai là người chịu trách nhiệm về thông tin liên 

lạc giữa các đối tác 

• loại thông tin nào cần được chia sẻ 

• khi nào thông tin cần được chia sẻ (hàng 

tuần, hàng tháng, vv…) 

• cách thông tin cần được chia sẻ (báo cáo, 

biên bản họp, vv…) 
41 



Quản lý xung đột 

• Mỗi quan hệ đối tác sẽ có 

những bất đồng và xung đột 

• Xung đột có thể xảy ra bất 

kỳ lúc nào trong quan hệ 

đối tác 
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• Bất đồng và xung đột giữa các đối tác 

cũng có thể tốt và hiệu quả 

• NHƯNG ... KHÔNG giải quyết xung đột 

có thể làm hỏng mối quan hệ của bạn 
với đối tác 



Bạn quản lý xung đột 

như thế nào? 

43 

HỢP TÁC VÀ THỎA HIỆP 



Hoạt động #6: Cách 

quản lý xung đột 
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• 10 phút làm việc cá nhân 

• Học viên trả lời các câu hỏi 

• Tính số điểm của bạn để tìm cách quản lý 

xung đột của bạn 

 



Các cách quản lý xung đột 
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Các mối quan hệ 

Mục tiêu 

Tôi thắng, bạn thua Tôi thắng, bạn thắng 

Tôi thua, bạn thắng Tôi thua, bạn thua 

Cho và nhận 

Cạnh tranh Hợp tác 

Tránh 
Thích nghi 

Thỏa hiệp 

Những người khác 

Tôi 



Lời khuyên: Giải quyết xung đột 

Lý do xảy ra xung 

đột trong mối quan 

hệ đối tác 

Giải pháp để giải quyết xung đột với 

đối tác 

Vấn đề về trao đổi 

thông tin 

Xây dựng kế hoạch trao đổi thông tin để làm rõ 

các cơ chế trao đổi thông tin giữa các đối tác, làm 

việc theo nhóm 

Thiếu cơ cấu và 

không có khả năng 

hành động 

Xây dựng kế hoạch hành động với các mục tiêu 

SMART để làm rõ các hoạt động, vai trò, trách 

nhiệm và thời hạn, tập trung vào kết quả 

Không có khả năng 

ra quyết định 

Thành lập ủy ban cố vấn và chia sẻ việc ra quyết 

định với các thành viên 

Các giá trị khác 

nhau và khác biệt 

văn hóa 

Tập trung vào thế mạnh của đối tác; ghi nhớ mục 

đích của quan hệ đối tác 
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Tổng kết Phần 1 

1. Những điểm chính trong phần đầu tiên của 

hội thảo là gì? 

 

2. Có điều gì bạn cần làm rõ trước khi 

chuyển sang phần tiếp theo? 
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Các giai đoạn hợp tác 
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Đánh giá sự 
sẵn sàng về 

thể chế 

Xác định cơ 
hội hợp tác 

và đàm phán 
thỏa thuận 

Kế hoạch & 
Quản lý các 
hoạt động 
hợp tác 

Giám sát Kết 
quả và Đánh 
giá các quan 

hệ đối tác 

GIAI ĐOẠN 1 GIAI ĐOẠN 2 GIAI ĐOẠN 3 GIAI ĐOẠN 4 



GIAI ĐOẠN 3 
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Đánh giá sự 
sẵn sàng về 

thể chế 

Xác định cơ 
hội hợp tác 

và đàm phán 
thỏa thuận 

Kế hoạch & 
Quản lý các 
hoạt động 
hợp tác 

Giám sát Kết 
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Quản lý quan hệ đối tác: 

Thực tiễn tốt nhất 

• Thành lập ủy ban cố vấn 

• Trao đổi thông tin hiệu quả 

• Làm việc như một nhóm 

• Giải quyết bất đồng và xung đột 

• Xây dựng kế hoạch hành động 
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Ủy ban cố vấn là gì? 

Một nhóm người thường xuyên gặp 

gỡ và làm việc với nhau để tư vấn 

và / hoặc hỗ trợ, góp phần đáng kể 

vào việc cải thiện chương trình hoặc 

tổ chức 
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Tại sao cần Ủy ban cố 

vấn? 

Ủy ban cố vấn là cách hiệu quả để giúp 

các trường đại học và cao đẳng kết nối 

với các đối tác và tạo ra một cầu nối với 

thế giới bên ngoài. 

52 
Nguồn: Lợi thế Ủy ban cố vấn, Lee Teitel (1994) 



Cơ cấu 

Ủy ban cố vấn 

Cơ quan A Quản 
lý 

Cơ quan A 

Cán bộ hoặc Tình 
ngyện viên 

Cơ quan B Quản 
lý 

Cơ quan B  

Cán bộ hoặc Tình 
nguyện viên 

53 

Hợp tác 

Hợp tác 

Nguồn: Lợi thế Ủy ban cố vấn, Lee Teitel (1994) 



Hướng dẫn chung 

• Bổ nhiệm Chủ tịch và phó chủ tịch 

• Chọn các thành viên đa ngành 

• Thiết lập quá trình ra quyết định 

• Quyết định tần số và thời gian cuộc họp 

• Chỉ định vai trò và trách nhiệm 

• Xây dựng kế hoạch hành động và thực 

hiện các hoạt động 
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Lợi ích / Thách thức 

1. Lợi ích của tổ chức bạn để thành lập 

ủy ban cố vấn? 

 

2. Thách thức chính đối với tổ chức của 

bạn để thành lập ủy ban cố vấn? 
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Ví dụ trường hợp điển hình: 

• Phát triển chương trình đào tạo NSCC được 

thực hiện với sự tham vấn với ủy ban cố vấn 

chương trình 

• Ủy ban cố vấn chương trình bao gồm các 

thành viên từ doanh nghiệp và khoa gặp gỡ 

ít nhất một lần một năm 

• Lợi ích: Tăng cường sự tham gia của các đối 

tác trong quá trình xây dựng chương trình 

giảng dạy và hiểu rõ hơn nhu cầu và mối 

quan tâm của doanh nghiệp 
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Kế hoạch hành động là 

gì ? 

Là một công cụ hữu ích để giúp các 

đối tác đạt được mục tiêu và thực 

hiện chiến lược dài hạn với những 

thực hành và các hoạt động hỗ trợ 

có hiệu quả 
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Tại sao cần có kế hoạch 

hành động?  
 

• Vấn đề gì chúng ta muốn thực hiện? 

• Tại sao chúng ta muốn làm điều này? 

• Làm thế nào để chúng ta làm điều đó? 

• Ai sẽ chịu trách nhiệm? 

• Khi nào chúng ta có thể hoàn thành? 
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Các mục tiêu SMART 
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Xây dựng các mục tiêu 

S.M.A.R.T 

CỤ THỂ 

CÓ THỂ ĐO LƯỜNG 

CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC 

THỰC TẾ 

THỜI GIAN CỤ THỂ 



MỤC TIÊU SMART: Ví dụ 

Tăng số lượng đối tác mỗi 

năm 
 

 

Đây có phải là một mục tiêu 

SMART?  
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MỤC TIÊU SMART: Ví dụ 
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Action Plan 

Tăng số lượng các đối tác doanh nghiệp 20% vào tháng 10 năm 2015 

Kế hoạch hành động 

CÁI GÌ 

(mục tiêu) NHƯ THẾ NÀO 

(hành động/ 

hoạt động) 
AI 

(những người 

 chịu trách nhiệm) 

KHI NÀO 

(ngày hoàn  

thành dự kiến) 

CÓ THỂ ĐO 

 LƯỜNG 

(làm cách nào  

bạn biết) 

NGUỒN LỰC 

(bạn sẽ cần gì) 



Hoạt động #7: Các mục tiêu 

SMART 

  

• 10 phút làm việc nhóm nhỏ 

• Viết ít nhất một mục tiêu SMART 

cho tổ chức của bạn và tích hợp nó 

vào kế hoạch hành động 

• Trình bày trước lớp 



GIAI ĐOẠN 4 
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Các kết quả theo dõi 

64 

• Tại sao chúng ta làm điều này? 

• Chúng ta đã đạt được điều mà chúng ta dự 

định làm gì? Nếu không, tại sao không? 

• Chúng ta đã làm điều đó theo cách mà 

chúng ta dự định? 

• Chúng ta đã làm điều đó vào thời điểm 

chúng ta nói rằng chúng ta sẽ làm điều đó? 

• Chúng ta đã làm điều đó với người mà 

chúng ta biết chịu trách nhiệm? 



Tại sao cần theo dõi kết quả? 

65 

Giám sát và đánh giá kết quả để: 

• Cho thấy năng lực và uy tín của cơ quan 

bạn để thực hiện các dự án 

• Có trách nhiệm với (các) đối tác, nhân viên, 

cộng đồng của bạn, vv 

• Cho thấy bạn có khả năng đưa ra quyết 

định tốt và phân bổ nguồn lực 

• Tìm hiểu và sửa chữa sai lầm 



Bằng cách nào? 
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Đầu vào 

Các hoạt 

động được 

lập kế hoạch 

KẾT QUẢ 

Liên kết với 

các mục tiêu 

cụ thể & mục 

tiêu SMART 

TÁC ĐỘNG 

Đo lường 

bằng các chỉ 

tiêu thực 

hiện 



Ví dụ: Đánh giá kết quả 
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Làm thế nào bạn biết bạn đạt được mục tiêu 

này? 

 

Chỉ tiêu thực hiện: Số lượng hợp đồng mới 

ký kết với các đối tác kinh doanh tới tháng 10 

năm 2015 

Tăng số lượng các đối tác doanh nghiệp 20% vào tháng 10 năm 2015 



Đánh giá quan hệ đối tác 

'Đánh giá là một quá trình xem 

xét và đánh giá một tổ chức, 

chương trình, hoạt động hoặc 

mối quan hệ. " 

68 
Nguồn: Bộ công cụ quan hệ đối tác, hợp tác bàn tròn 2001  



Tại sao phải đánh giá? 
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Để xác định các thay đổi cần thiết và 

cung cấp cho các đối tác: 

• một cơ hội để nói chuyện một cách cởi 

mở về quan hệ đối tác 

• các thông tin cần thiết để suy nghĩ về 

tương lai 

• những ý tưởng cho việc tăng cường 

quan hệ đối tác 

• Các khuyến nghị để thay đổi 



Câu hỏi… 

 

Bạn cần xem lại các mối quan hệ đối tác của 

mình bao lâu một lần? Vì mục đích gì? Ai là 

người thực hiện việc này? 

70 

Chú ý: Luôn nhớ rằng quan hệ đối tác là đồng sở hữu 

của các đối tác và bất cứ việc xem xét hoặc thay đổi phải 

được sư đồng ý của các bên nếu không sẽ khiến mối 

quan hệ đối tác bị suy giảm 



Các bước đánh giá 
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1. Tham khảo ý kiến ủy ban cố vấn về quá 

trình đánh giá 

2. Xác định (các) nguyên nhân cụ thể lý do tại 

sao bạn muốn đánh giá quan hệ đối tác  

3. Xây dựng kế hoạch đánh giá chi tiết 

4. Xác định các câu hỏi cụ thể để hỏi 

5. Chia sẻ kết quả đánh giá với đối tác 
 



Các câu hỏi đánh giá  

cơ bản 
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1. Tại sao chúng ta quyết định làm việc như các đối tác? 

2. Quan hệ đối tác có tác động gì đến tổ chức, chương 

trình, khách hàng của chúng ta? 

3. Chúng ta đã đạt được các mục tiêu quan hệ đối tác? 

4. Là kết quả xứng đáng với nỗ lực? 

5. Có cách nào tốt hơn để làm việc cùng nhau? 

6. Làm thế nào chúng ta có thể tránh mắc cùng một sai 

lầm? 

7. Chúng ta có nên tiếp tục hay chấm dứt quan hệ đối 

tác? 



Báo cáo cuối cùng về  

quan hệ đối tác 
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Ít nhất, báo cáo cuối cùng cần nêu: 

 

• Mục tiêu và mục đích của quan hệ đối tác 

• Những thành tựu quan trọng 

• Trở ngại hay thách thức chính 

• Bài học kinh nghiệm 



Tổng kết phần 2 
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1. Những điểm chính của phần thứ hai của 

hội thảo là gì? 

 

2. Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ áp dụng những gì 

bạn đã học được trong hội thảo này để 

giúp tổ chức của bạn cải thiện quan hệ đối 

tác? Làm thế nào? 



Các giai đoạn hợp tác 
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Các giai đoạn hợp tác 
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Các quy tắc vàng của quan hệ đối tác 

 

Hiểu rõ mục tiêu của mình và lý do  

    tại sao bạn muốn xây dựng đối tác 

Xây dựng dựa trên sức mạnh của 

nhau 

Xây dựng niềm tin bằng cách cởi  

    mở, trung thực và minh bạch 

Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của 

nhau 

Giao tiếp cởi mở và chuẩn bị để giải 

quyết sự khác biệt như một đội. 
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Cám ơn!  

Câu hỏi /Ý kiến? 

www.uniterra.ca 

www.rbmsystems.net 

  

  

http://www.uniterra.ca/

